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KV 001 januari ~ Zeeuws Goed Stik Goed Mosseldrop van Smaakmakers (Gerard Vink 
& Bernice Aalders) en KAPHOOD van Bernice 
Aalders.
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e 002 januari ~ Zeeuws Goed Stik Goed 
HZ Cult sierradenworkshop Ineke Otte

januari ~ Krot of Kans, Van Knoop naar Knop 
Projectruimte Mol 9, Dromenlab, IDNA

003A Operatie InspiratieStorm, Mary Remijnse, The Art of Flier
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Presentatie van Eva Loure van GamerenLost Wonder, Gino Anthonisse
Groepsfoto Zeeuwse Lichting 2014KV 005 Februari ~ Zeeuwse Lichting 2014

zeeuwse 
1 februari 2015

lichting 
20 maart 2015

2014
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Februari ~  Proefplaatsing beeld Koning Willem 
Alexander Statenzaal van de Provincie Zeeland, 
Marjolein Rothman

007OR006A Februari ~ Krot of Kans, Van Knoop naar Knop
Gemeente Schouwen-Duiveland bewoont Mol 9 KV Februari ~ Voorbespreking Kunst in Transitie008

1

kunst 
in transitie
manifest 
voor 
 participatieve 
kunst
praktijken

Hoe voer je het gesprek over de kracht 
van participatieve kunstpraktijken 
voor een samenleving in transitie, 
zonder te verzeilen in typische 
tegenstrijdigheden als artistiek 
versus sociaal, publiek versus privaat, 
instrumentalisering versus autonomie? 
Hoe kom je tot een taal waarin zowel 
kunstenaars, sociale organisaties, 
beleidsmakers, opdrachtgevers als 
kunstenhuizen dat gesprek samen 
kunnen voeren? Met die vragen trokken 
De�mos (BE) en CAL-XL (NL) naar de 
Scheldemond-regio. Sandra  Trienekens 
en Wouter Hillaert vertaalden de 
discussies in voorliggend manifest.

Redactie: Sandra Trienekens & Wouter Hillaert
In opdracht van: Dēmos & CAL-XL

16

De kunstenaar verbindt zich 
met de leefwereld van burgers, 
vanuit de urgenties die daar 
leven. En door in dat proces ook 
de systeemwereld medeplichtig 
te maken, verandert die wereld 
automatisch, misschien wel 
ongemerkt mee.

Dēmos vzw is als kenniscentrum actief 
in het Vlaams Participatie decreet en zet 
in op het vernieuwen en verdiepen van 
de participatie van kansengroepen aan 
cultuur, jeugd en sport. → www.demos.be 
 
CAL-XL, laboratorium voor kunst en 
samenleving, is de landelijke netwerk-
organisatie voor participatieve kunst en 
nieuwe cultuurfuncties in Nederland. 
→ www.cal-xl.nl 
 
Wouter Hillaert is freelance podium-
criticus voor De Standaard, coördineert 
cultuurtijdschrift rekto:verso en startte 
Hart boven Hard mee op. 
 
Sandra Trienekens is sociaal geograaf 
(MA) en cultuursocioloog (PhD) en werkt 
voor het Nederlandse onderzoeksbureau 
Urban Paradoxes.

Een uitgave van De�mos vzw & CALXL
Verantwoordelijke uitgever: 
Dominique Nuyttens 
De�mos vzw  Sainctelettesquare 19 
B1000 Brussel
Ontwerp: Mark Schalken, de Ruimte 
ontwerpers

isbnnummer: 9789491938047
ean: 9789491938047

April 2015



Februari ~ bedrijsfexposities Coroos en 
Stadhuis Schouwen-Duiveland

009b april ~ Kunstuitleen op school
Opening KoS Wilgenhof

010U april ~ Vierde Kinderkunstweek
Kunstwerk 2015: Maartje Korstanje

011e



COVER
(nog vorm te geven)

Kunst Natuurlijk!

Marja Geerse
Jaap Clement

EEN NIEUWE LENTE,
EEN NIEUW GELUID
Kinderkunstweek 2015

Hoogwaardige Kunst educatie voor het 
basisonderwijs krijgt de laatst e jaren 
meer aandacht. Dat is verheugend. 
Het Minist erie van Onderwijs & 
Cultuur en vele andere inst ellingen 
hebben doorgaande lijnen voor 
cultuureducatie ontwikkeld. 
Maar aan 'lijnen' heb je als leerkracht 
niet genoeg.

Daarom geeft de Stichting 
Kinderkunst week u als leerkracht 
iets in handen waarmee u direct 
aan de slag kunt gaan: het 
Kinderkunst weekboek 2015 met als 
thema 'Kunst  Natuurlijk!'
Marja Geerse en Jaap Clement st elden 
een gevarieerd boek samen met o.a. 
tekst en over negen kunst enaars en 
activiteiten voor vier- tot twaalfjarigen 
in het basis- en speciaal onderwijs.
Alles overzichtelijk geordend en 
voorzien van aansprekende en 
functionele illust raties.
Een boek dat de vierde Kunst week 
voor kinderen en hun leerkrachten tot 
een succes kan maken.
Langzamerhand wordt de Kinder-
kunst week een jaarlijks 'anker' voor 
kunst educatie. We hopen dat dit 
Zeeuwse initiatief ook door scholen 
buiten de provincie zal worden 
opgepikt. 
Ons ideaal is om jaarlijks een 
landelijke Kinderkunst week te gaan 
organiseren.

U bent er dit jaar in ieder geval bij!

Namens Stichting Kinderkunst week,

JOHN LOUWS
projectleider       

Kinderkunstweek

BOEKEN

De eerder verschenen Ideeënboeken op 
een rijtje:

KUNSTNatuurlijk!
Voor u, voor jou en voor mij.

Dit boek is gemaakt in het kader van 
de vierde Kinderkunst week (KKW) en is 
in eerst e inst antie bedoeld ter inspiratie 
voor leerkrachten in het speciaal en 
regulier basisonderwijs. Het is ook een 
aanrader voor alle geïnteresseerden, 
zoals kunst enaars, galeriehouders, 
educatieve medewerkers van musea, 
pabost udenten, ouders, oma’s en opa’s. 
Kinderen vanaf een jaar of tien kunnen 
er zelf in lezen.

De Kinderkunst week zelf, de beschreven 
activiteiten en lessuggest ies bieden 
een handvat om Cultuureducatie met 
Kwaliteit te realiseren. Zowel in en 
rondom de school als in de vrije tijd.

Het thema van 2015 is Kunst  Natuurlijk!  

In het boek worden negen kunst enaars 
geïntroduceerd die in, met en naar de 
natuur werken. Deelnemende scholen 
delen de Kinderkunst bon uit, waarmee 
kinderen kunnen sparen voor een 
kunst werk, gemaakt door Maartje 
Korst anje.

Voor downloads en actuele 
informatie kan men terecht op www.
kinderkunst week.nl.

Ook na de KKW behoudt dit boek zijn 
waarde en is het altijd te gebruiken. 
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WWW.KINDERKUNSTWEEK .NLISBN: 978-90-6354-184-2

KKW 2014

ARCHITECTUUR
IN DE KUNST
Marja Geerse
Johan de Koning

(beperkt leverbaar, te 
best ellen via de webshop op
www.kinderkunst week.nl)

KKW 2013

LICHT IN DE KUNST
Marja Geerse 
Bo de Jong

(beperkt leverbaar, te 
best ellen via de webshop op
www.kinderkunst week.nl)

KKW 2012

ALLES BEWEEGT
Marja Geerse 
Bo de Jong

(niet meer leverbaar)

MARJA GEERSE
JAAP CLEMENT
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Natura artis Magistra
Dit is Latijn en betekent: de natuur is de leermeesteres van de kunst.
Veel mensen hebben die zin weleens gezien, want hij staat boven de 
ingang van ‘Artis’. Nu weet je ook hoe die Amsterdamse dierentuin aan 
zijn naam komt!

primair en secundair
Primair, als iets heel belangrijk is en op de eerste plaats komt.
Secundair betekent tweede, op de tweede plaats komend en dus minder 
belangrijk.
Natuur is primair, cultuur secundair.

biënnale
Een biënnale is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie. Meestal is het een 
tentoonstelling voor beeldende kunst. De Biënnale in Venetië is wereldberoemd. 
Landen laten daar werken zien van hun beste hedendaagse kunstenaars. In 2015 is 
dat voor Nederland herman de vries. 

installatie
Als een kunstwerk een installatie wordt genoemd, is het altijd een ruimtelijk 
beeld, dat bestaat uit verschillende onderdelen. Ze worden door een beeldend 
kunstenaar opgebouwd, uitgestald of opgehangen. Installaties zijn meestal 
maar tijdelijk en worden gemaakt voor een speciaal uitgekozen ruimte. Het is 
een bijzondere manier van werken in de beeldhouwkunst. Soms wordt er ook 
videokunst toegepast.

Kleurnuances
Binnen een en dezelfde kleur kun je wel verschillen onderscheiden. 
Bijvoorbeeld licht en donker of een tintje blauwer of juist groener. Die 
kleine verschillen noem je nuances. De naam van de hoofdkleur blijft 
hetzelfde. Je hebt heel veel soorten groen, maar het blijft groen. Of je 
het nu hebt over appelgroen, olijfgroen of zeegroen.

Collage
Collage is een Frans woord en komt van het werkwoord ‘coller’, dat plakken 
betekent. Een collage is een kunstvorm waarbij geplakt wordt op stevig papier 
of op schilderslinnen. Kunstenaars gebruiken knipsels uit kranten of tijdschriften, 
foto’s of knippen stukken beschilderd papier in de juiste vorm en plakken het op.

kunstwoordenboek

Claudy Jongstra  (Roermond, 1963)

Leer mij Claudy JONGstRa  kennen!

Subthema     

met de natuur

Kunst om in te
zwemmen

5152 53

Claudy JONGstRa, shorElinE, 2013. 
Gevilte wol, plantaardige verf (wede), 4,30 x 4,80 m. Particuliere collectie.
 
Kunst om in te zwemmen!
Een heel groot kunstwerk met een prachtig blauwe kleur. Het is geen schilderij 
met olieverf of een ingelijste aquarel, maar een kunstwerk van wol dat je mag 
aanraken. Je mag er overheen lopen en je kunt er zelfs op gaan liggen, want het 
is een vloerkleed.

Kunst in beeld

En wat lig je dan heerlijk zacht...
Het vloerkleed is gemaakt van gevilte wol, geschoren van de schapen van Claudy 
Jongstra. De kleuren maakt zij zelf uit planten. Het intense blauw komt van een 
zeldzame plant die ‘wede’ heet en al vanaf de middeleeuwen wordt gebruikt om 
verf uit te maken.

Wanneer je op het kleed ligt, is het net alsof je in de zee bent. Met allemaal 
golven van veel verschillende tinten blauw om je heen en op de golven witte 
schuimkoppen van de branding. Met dit kleed heeft Claudy een ontwerpwedstrijd 
voor tapijten gewonnen.

met de natuur
Claudy Jongstra
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kunstwoordenboek

Kunstacademie
Wil je kunstenaar worden, dan ga je naar de kunstacademie. Daar leer je het vak.
In de tijd van Monet leren de studenten aan de academie heel goed tekenen. 
Vooral het natekenen van beroemde kunstwerken uit de oudheid is dan 
belangrijk. De academies staan in die tijd vol met gipsen modellen van Griekse en 
Romeinse godenbeelden. Zo nauwkeurig mogelijk natekenen is dan de kunst.

atelier
Een beeldend kunstenaar heeft een werkplaats nodig en die noem je 
een atelier.
Het belangrijkste is dat er veel en mooi licht is om in te kunnen werken. 
Een kunstenaar heeft nogal wat ruimte nodig, want het werk moet 
ook van een afstandje bekeken kunnen worden. En wat dacht je van al 
het materiaal? 

impressionisme
‘Dit is geen schilderij, dit is maar een impressie’. Wat een belediging! De 
kunstcriticus Louis Leroy schreef dit in 1874 over een schilderij van Monet.

Impressie is een ander woord voor ‘indruk’. En ondanks dat de criticus 
niets van het schilderij begrijpt en wil beledigen, vindt Monet dat 
oordeel juist heel goed. Het is precies wat hij wil: niet een landschap 
schilderen alsof je een foto neemt, maar proberen een indruk 
van licht, kleur en beweging weer te geven. Want een landschap 
verandert voortdurend en dat veranderen is de inspiratie van Monet.

Het impressionisme is het begin van wat wij nu de moderne kunst 
noemen.

abstract
Kunstenaars die abstract werk maken, proberen niet om de dingen zo echt 
mogelijk te laten lijken. Het gaat ze meer om vorm, kleur, ritme en contrast.
Het hoeft nergens op te lijken, maar kan alles zijn. Sommige werken van Monet 
lijken wel abstract, maar zijn het niet. Karl Blossfeldt 

(’Schielo, 1865 – Berlijn, 1926)

Leer mij KaRl blOssfEldt  kennen!

Subthema     

naar de natuur

Kunnen 
verdorde bladeren 

MOOi zijn? 
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doen

KlEutERs

Van je slingerdeslanger. 
Doe je mee?
Wat heb je nodig:
# linten (crêpepapier) 
# muziek
# grote vellen papier
# plakband
# krijt (zwart)

Hebben jullie al gekeken naar de 
krullen en slingers die je ziet op de 
foto’s van Karl Blossfeldt? Dat kun je 
een beetje nadoen met je handen, je 
armen, je hele lijf. Rol jezelf maar eens 
op totdat je heel klein bent. Daarna 
maak je je heel langzaam weer groot 
en laat je je armen meebewegen 
in mooie, sierlijke krullen. Dat gaat 
natuurlijk het allermooist met muziek 
erbij en met in iedere hand een lint 
waar je krullen mee maakt. Heb je 
niet zo veel ruimte om erbij te dansen, 
dan blijf je gewoon op je stoel zitten en 
begin je te bewegen met een vinger, je 
hand, je armen.

Helemaal leuk wordt het als je je 
bewegingen ook nog eens kunt 
tekenen met in iedere hand een krijtje. 
Wel handig om het grote papier, 
waarop je krullen en spiralen gaat 
tekenen, eerst even vast te plakken.
Lijken jullie bewegingen en tekeningen 
een beetje op de foto’s van Karl 
Blossfeldt? Vind je zwart-wit ook mooi 
of toch liever alles in kleur?

bloemblaadjes, maar misschien vind je 
dat helemaal niet nodig.
Herken je de vormen uit de natuur nog 
in je werk? Vind je jouw werk mooier 
dan de natuur of juist niet? 

MiddEN- EN bOVENbOuw

Op zoek naar de kern. 
Hoe vind je die eigenlijk? 
Maak een mandala!
Wat heb je nodig:
# iets uit de natuur (zie 
 omschrijving)
# zacht, zwaar papier van
 30 x 30 cm
# 6B grafietpotloden
# eventueel een schaar, 
 gekleurd papier en lijm

Mandala betekent ‘cirkel’. 
Boeddhistische monniken uit Tibet 
maken cirkelvormige tekeningen 
waarin de cirkel zich naar binnen toe 
steeds op een andere manier herhaalt. 
Deze tekeningen worden gebruikt 
om er lang en stil naar te kijken. 
Mediteren heet dat en het is goed voor 
je als het een beetje druk in je hoofd is. 
Je wordt er rustig van.

Veel vormen in de natuur zijn net 
als een mandala opgebouwd uit 
cirkels. Kijk maar eens naar bloemen, 
een dennenappel, een zeester of de 
jaarringen van een doorgezaagde 
boomstam. Als middelpunt zie je het 
hart en naar buiten toe, in steeds 
groter wordende cirkels, draaien 
blaadjes, schubben, driehoekjes, of 

kringeltjes om het hart heen.
Met zo’n voorbeeld uit de natuur kun 
je zelf proberen om een mandala te 
maken. Nu niet in kleur, zoals meestal 
wordt gedaan, maar met zwart 
potlood.

Neem een lekker groot papier, zo’n 
30 x 30 cm. Het voorbeeld moet je dus 
behoorlijk vergroten.
Begin in het midden met het tekenen 
van de kern, dat is het hart van je 
mandala. Vervolgens teken je, heel 
licht en dun, de eerste krans in een 
cirkel om het hart heen. De tweede 
krans maak je iets groter en de derde 
weer groter dan de tweede en zo ga je 
maar door. Misschien kom je wel tot 
tien kransen.
Daarna ga je alle kransen heel licht 
intekenen met blaadjes of andere 
vormen, die ook in je voorbeeld te zien 
zijn. Die vormen worden naar buiten 
toe steeds groter. Daarbij overlapt de 
eerste krans de tweede, de tweede de 
derde, enzovoort. 

Tot slot werk je de tekening uit. Laat 
het hart wit en probeer de kransen 
naar buiten toe steeds een beetje 
donkerder te maken: van wit naar 
lichtgrijs, van lichtgrijs naar donkergrijs 
tot ten slotte de buitenste ring bijna 
zwart is. Dat gaat het best met een 
zacht, scherp potlood, dat je een beetje 
schuin moet houden. Druk niet te hard 
op het papier en trek allemaal kleine 
streepjes kris kras over elkaar. Hoe 
meer streepjes je over elkaar heen 
tekent, hoe donkerder het wordt. Als 
dit lukt, lijkt het of de tekening van 
binnen uit licht geeft. Misschien vind je 
het mooi om je tekening uit te knippen 
en op gekleurd papier te plakken. Zo 
komt het grijs en zwart nog beter uit!

Herken je nu ‘mandala’s’ in het werk 
van Blossfeldt? En ook in de natuur?
Word je er rustig van?

ONdERbOuw

Ik spat, jij spat, wij spatten 
de natuur op papier.
Wat heb je nodig:
# mooie vormen uit de natuur: 
 blaadjes, takjes, 
 (uitgebloeide) bloemen
# materiaal om mee te spatten
# bladpers
# papier
# zachte potloden of inkt met 
 rietpennen

Probeer eerst eens naar de natuur 
te kijken zonder aan kleuren en 
geuren te denken. Juist, dan let je op 
de vorm. Op kronkelige takjes, grillig 
gevormde bladeren, stekelige takken 
en noem maar op. Ga daarna ‘vormen’ 
verzamelen, waarmee je gaat ‘spatten’.
Hoe platter de vormen, hoe scherper de 
contouren - dat zijn de omtrekken van 
de vorm - zichtbaar zijn na het spatten. 
Plet bladeren en bloemen een poosje in 
een bladpers voor mooie resultaten.

Maak een compositie met enkele 
blaadjes, takjes, of wat je mooi vindt. 
Eén blad, van  bijvoorbeeld een varen, 
is misschien al genoeg. Een bijzonder 
resultaat krijg je als je het blad een 
keertje verschuift en dan nog een keer 
gaat spatten. Kijk uit voor vlekken! 
Alhoewel, een inktvlek kun je later 
altijd nog veranderen in een diertje of 
een leuk vormpje.

Een volgende keer, als het werk is 
opgedroogd, kun je de contouren 
natrekken met een zacht potlood 
of met inkt. Je kunt dan ook details 
toevoegen, zoals nerven en losse 

naar de natuur
Karl Blossfeldt
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april ~ Kinderkunstweek 2015
Ideeënboek

011e april ~ Polderpeil
Excursie in het kader van de Kinderkunstweek 
i.s.m. Technocentrum

012e



KV april - Mei ~ Boezem & Co
Studenten van de Willem de Kooning Academie 
krijgen een rondleiding van Marinus Boezem

Étude Gothique
Op de wand: Flying the map of Middelburg

Sculpture Gothique013 014b april - juli ~ bedrijfsexpositie Gemeentehuis 
Veere in Domburg,
Yvette Lardinois, Connections
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Mei ~ Landmark Sluiskiltunnel,
Jan van der Ploeg

015OR



KV juni ~ Het Derde Oog
Workshop Eva Loure-van Gameren
Foto's van Anton van Daalen, Franda van der 
Zande en Marianne Veldhuis

017016A Mei ~ Architectentafel
DVDA Nieuw Nederland, nominaties beste 
Zeeuwse architectuurproject 2014

DE BESTE 
ZEEUWSE 

POSTER 
VAN 2014

HET BESTE 
ZEEUWSE
ARCHITECTUUR
PROJECT 
VAN 2014

KV 018 juni-juli ~ We Hangen

DE BESTE 
ZEEUWSE 

POSTER 
VAN 2014

HET BESTE 
ZEEUWSE
ARCHITECTUUR
PROJECT 
VAN 2014



juli ~  Abri van Marinus Boezem, Neeltje Jans, 
herstel witte lijnen

019ORKV juni-juli ~ We Hangen
Winnaar Jaap Verseput - Boeren Bioscoop
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juli-noveMber ~ Vloedlagen in de Zeereep,
Karin van Dam in de Dikke Toren Zierikzee

020OR

karin
van

dam

vloed
lagen
in 
de
zee
reep dikke toren zierikzee

di t/m za 10:00 –17:00

installatiekunst 

op grote hoogte

04 07 2015

07 11 2015



KV juli - augustus ~ Wie ben jij?
Zomeratelier

Pieter Slagboom, Janpeter Muilwijk, Bart van Dijck en 
Nadine van Veldhuizen. Max Diel ontbreekt.

022juli ~ Bijeenkomst Projectruimte Mol 9
Fizi, Zierikzee

021A



KV Janpeter Muilwijkjuli - augustus ~ Wie ben jij?
Max Diel

022



KV juli - augustus ~ Wie ben jij?
Nadine van Veldhuizen

022 Bart van Dijck



KV septeMber ~ Ontwerpwedstrijd Zeeuws T-shirt
Ontwerp Linda Vader,
Winnend ontwerp Maaike Schoenmaker

023KV juli - augustus ~ Wie ben jij?
Pieter Slagboom

022 septeMber/noveMber ~ Archtitectentafels
Water, Land en Leven in Deltagebieden, Willem 
den Ouden | ‘Biomimicry’, Lydia Fraaije | Bouwen 
met Zeezout, Eric Geboers

024A



KV oktober - noveMber ~ Round and Round,
Gerard Kodde en Jan van der Ploeg
Opening door Alied Ottevanger

025

R O U AN

N

D

D

ROUA N

N

D

D

GERARD KODDE
JAN VAN DER PLOEG

04 10 — 01 11 2015



U noveMber ~ Pop up 3027

12

14

13

15

KV Publicatie Round and Round,
Gerard Kodde

026



noveMber ~ Being There, Marcel Smink 
Oostkapelle

029ORnoveMber ~ Kunstuitleen publicatie
Foto’s en tekst Nico Out

028U



030A noveMber ~ Waterveiligheidscongres Cartoons Raimond van Soest



KV noveMber ~  Ambtsketens, schakels tussen oud 
en nieuw, expositie i.s.m. Zeeuws Archief

031 KV 032 DeceMber ~ Van Zeeuwse Bodem
Expositie 10 jaar Zeeuws Lichting

Opening door Ben de Reu, staande bij werk van Maartje Korstanje
Sjoerd Vroonland te midden van zijn eigen werk
Modellen van Rens de Waal, aan de wand foto's van Johan Nieuwenhuize



KV DeceMber ~ Van Zeeuwse Bodem
Speciale editie Zeeuws Tijdschrift

033
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VAN ZEEUWSE BODEM
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32  DENNIS WISSE
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44  SJOERD VROONLAND
Het begint met de fitting

48  GINO ANTHONISSE
De verloren verwondering
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6   Jonge kunstenaars in een veranderend    
cultureel klimaat

ZEEUWSE LICHTING 2010

36  MARTIJN DE WILDE
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40  CHARLOTTE APERS
Tussen beeld en beweging
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ZEEUWSE LICHTING 2010
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De foto’s die Dennis Wisse (1981) in Middelburg 

toont, zijn het resultaat van vrij en open kijken naar 

een wereld die hem verbaast en nieuwsgierig maakt. 

Een wereld die hij niet kent en die hem wellicht daar-

om fascineert. De ruimte die hij daarvoor nodig heeft, 

creëert hij door zijn andere werk dat hij in opdracht 

maakt. Portretfotografie en reportages maken het hem 

economisch mogelijk als fotograaf ook zijn vrije oog 

te volgen. En dat heeft hem gebracht bij de subcultu-

ren die hem al lang bezighouden: de wereld van de 

woonwagenbewoners en de jongerencultuur. 

Hij is in ’s-Heer Hendrikskinderen geboren en 

opgegroeid, vlakbij een woonwagenkamp. Voor een 

kind was dat spannend en intrigerend, zo heel anders 

dan het Zeeuwse milieu waarin hij opgroeide, maar 

hij durfde er niet naar binnen te gaan. Nu is hij 

fotograaf en is de camera een geaccepteerd alibi om 

ergens binnen te komen, ook in een woonwagenkamp 

dat bekend staat als een gesloten gemeenschap. De 

bewoners zijn net als andere mensen ook gewoon 

ijdel, nieuwsgierig en vereerd dat er van hun wereld 

en vooral van henzelf foto’s worden gemaakt. Wat hij 

DENNIS 
WISSE

EEN ANDER ZEELAND

ZLHC-party. in Bar American, Middelburg, 2014. Foto: Dennis Wisse
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Het is één grote zoektocht, dat is wat modeontwer-

per Rens de Waal ervan vindt. Aan het einde van het 

gesprek op zijn atelier in het Amsterdam Fashion 

Centre over zijn carrière, het concept achter de ont-

werpen, zijn samenwerking met partner Philipp 

Schueller en het eigen label vat hij samen wat hij de 

afgelopen jaren vooral gedaan heeft: zijn eigen weg 

vinden.

Hij is afkomstig uit Terneuzen (1984) en dacht dat 

hij architect wilde worden. Mode interesseerde hem 

overigens wel, maar vond die wereld te overdreven, 

te oppervlakkig en te confronterend ook. Dus schreef 

hij zich in op kunstacademie St. Joost in Breda om er 

architectuur te studeren, maar stelde na een jaar vast 

dat dat het toch niet zou worden. De langdurige focus 

op één ontwerp leek hem te beperkt, te klein ook. En 

van de andere kant bezien is het hele proces tussen 

RENS
DE WAAL

MODE ALS 

UITBUNDIGE 

ARCHITECTUUR

Ontwerp uit de voorjaars- en zomercollectie 2016. Foto: Lonneke van der Palen
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                       isis architectuur

Achter de dijk 

Dirk-jan gjeltema
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ZONNEMAIRE

mARjOlijN BOTeReNBROOD
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KRIMP, NOU EN.

KASPAR ZiNSmeiSTeR
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BEZOEKERSCENTRUM 
BIJDRAGEN AAN
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GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND

CAMERA OBSCURA

miCHiel VAN BAKel

waar speel jij in
zierikzee? 

Gerdien Janse
Yebo-YoGa

erik van uffelen
zumm ontwerpbureau

OP ZOEK NAAR RUIMTE 
VOOR DE TOEKOMST IN 
ZONNEMAIRE

VERSLAG VAN MIJN ZOEKTOCHT VANUIT HET 
HART VAN ZONNEMAIRE.

ANNE PASTORS

Corné de regt

NIEUWE NOTABELEN

Buro hannah

leve ZierikZee!

A A034 035DeceMber ~ Krot of Kans
Eindpresentatie Zonnemaire meets Zierikzee

DeceMber ~ Krot of Kans
Inspiratiebox Schouwen-Duiveland
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